Menighedsrådsmøde
Grene Menighedsråd
Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.00 i Å-fløjen, Billund Centret

DAGSORDEN

Referat

Afbud fra: Peter Fredensborg og Lene Juul Hansen

188.

Indledning v/Solvej Paabøl Andersen

Peter Fredensborg indleder ved næste
møde.

189.

Orientering om den kommende landsindsamling for
Folkekirkens Nødhjælp v/Michael Tvermose

Michael Tvermose orienterede om den
kommende landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.

190.

Orientering om forberedelse af budget 2019 v/Kim
Søndergård

Kim Søndergård orienterede om forberedelse af budget 2019.

191.

Revisionsprotokollat vedr. kasse- og beholdningseftersyn i december 2017

Revisionsprotokollatet blev gennemgået.

192.

Ad-hoc-udvalgets indstilling til menighedsrådet om
valg af kunstner til fremstilling af ny messehagel til
Grene Kirke

Et enigt ad-hoc-udvalg indstiller til Grene
Menighedsråd, at Charlotte Schrøders
forslag til messehagel vælges. Menighedsrådet godkendte indstillingen.

193.

Drøftelse og beslutning vedr. bibeholdelse af frankeringsmaskine

Menighedsrådet besluttede at afskaffe
frankeringsmaskinen.

194.

Drøftelse og beslutning vedr. indkøb af ny katafalk.
Se tilbud på DAP

Det blev besluttet at sætte katafalken på
budgettet for 2019. Indtil videre kaldes
der en ekstra kirketjener ind ved behov.

195.

Drøftelse og beslutning vedr. indkvartering af en
præstefamilie fra Estland. Se mail fra kordegnen
15.12.2017

Der er fundet en løsning på spørgsmålet.

196.

Diakoni i Billund v/Finn Vinther

Der har været møde i det nyoprettede
diakoniudvalg, hvor det blev besluttet at
gøre en indsats mod ensomhed.
Der er taget kontakt til stiftspræst for diakoni, Ian Ørtenblad, for inspiration.

197.

Nyt fra formanden

Tak fra Keld Kirk Kristiansen for opmærksomheden ifm. hans 70 års fødselsdag.
Tak fra Billundskolen for, at menighedsrådet betaler for bussen til Ribe Domkirke ifm. RAMS-salmesangsprojektet.
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Formanden orienterede om sag om urneflytning.
Formanden har aftalt i samarbejde med
Billund Kulturskole at engagere Sigurd
Barrett til at fremføre ”Luther på 60 minutter” for 3. til 7. klasser i Billund Kirke.
RAMS får ny struktur og indkalder til repræsentantskabsmøde.
Formanden mindede om generalforsamling i Distriktsforeningen for Grene Provsti den 20. februar. Tilmelding til kirkekontoret senest den 15. februar.
Der har været formands- og kasserermøde i Grene Provsti den 30. januar.
Den 28. januar var der migrantgudstjeneste i Ribe Domkirke.

198.

Indgåede skrivelser

* Julehilsen fra Ole Kirks Fond
* Korhæfte fra Forum for Rytme i Kirken
* Kirkefondet - Kirken i dag
* Bibelselskabet - Bibelen og Verden
* Nyt fra Folkekirkens Ungdomskor

199.

Eventuelt

Intet at bemærke.
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